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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014

APRESENTAÇÃO
O ano de 2014 caracterizou-se como extremamente
intenso para todos os brasileiros. A Copa do Mundo,
que sediamos em nosso país, e as eleições presidenciais - a mais disputada do recente período
democrático - galvanizaram a atenção e os esforços
da cidadania.

Estas quatro linhas estratégicas, elaboradas e
desenvolvidas por nossa entidade, com a participação de profissionais líderes do mercado assistencial
gaúcho, formataram o Caderno de Propostas para a
Saúde, da Agenda 2020, entregue aos candidatos
postulantes ao governo estadual.

Os investimentos em áreas nem sempre essenciais,
o uso indevido da máquina governamental e a
gastança generalizada dos escassos recursos públicos expuseram ainda mais as fragilidades e desigualdades de nosso país, fazendo ecoar em todos os
cantos, "gritos" de cidadãos indignados, que
voltaram a sair às ruas pedindo aos governantes a
efetiva entrega de serviços, condizentes com os
altos impostos pagos. Temas como mobilidade
urbana, diminuição ou eliminação de impostos,
maior segurança e saúde de qualidade, foram
ouvidos nas ruas, lares e locais de trabalho. Como
todos os envolvidos com o Setor Saúde, nos solidarizamos com as manifestações, e aumentamos ainda
mais o tom da discussão, especialmente na nossa
sensível e muitas vezes desprezada (esquecida) área
de atuação.

O ano foi ainda de intensa pressão junto ao Ipergs.
Nossa estratégia foi a de utilizar fortemente os
meios de comunicação como aliados para expor,
amplificar nossas demandas e alertar a população
das dificuldade que a autarquia estadual passava e
que invariavelmente atingia aos mais de 1 milhão de
usuários e também nossos filiados e demais prestadores. Conseguimos ainda, movimentar politicamente o governo, através do incansável trabalho de
nosso vice-presidente, deputado estadual Pedro
Westphalen, reeleito com expressiva votação para
seu quarto mandato.

Sentimos a cada dia o despreparo e o desrespeito
com que a Saúde no Brasil é verdadeiramente
tratada. Médicos estrangeiros são atraídos com
salários superiores aos praticados no mundo desenvolvido e nós - hospitais, clínicas, laboratórios e
médicos - responsáveis insubstituíveis da maior
parte dos serviços de saúde, recebemos uma
contraprestação vil, irrisória e indigna.
A FEHOSUL, apesar do ambiente desfavorável,
continuou ao longo de todo o exercício, de forma
persistente e tenaz, na busca permanente pelo
ACESSO igualitário dos cidadãos aos serviços e
ações de saúde, lutando pelo aprimoramento da
GESTÃO em todos os seus níveis, exigindo a entrega
de cuidados assistenciais de QUALIDADE, e clamando por um FINANCIAMENTO público e privado
compatível com as demandas e necessidades da
população.

Nosso corpo jurídico exerceu papel fundamental,
assessorando e participando de discussões e negociações envolvendo as áreas sindical e trabalhista,
no campo tributário, nas questões de responsabilidade civil e nos temas cíveis, do consumerismo e
das obrigações em geral.
Ampliamos significativamente nossa atuação na
capacitação e no treinamento dos colaboradores
das instituições representadas, realizando cursos,
seminários, workshops e outros eventos, abordando
temas relevantes e atuais, em diferentes regiões de
nosso Estado, com grande aceitação.
Por fim consolidamos nossa trajetória, no ano do
Jubileu de Prata de nossa entidade, e enfrentamos
os complexos desafios de um mercado competitivo
e com a convicção de termos cumprido exitosamente a missão de liderar o setor rumo à sua sustentabilidade.
Cláudio José Allgayer
Presidente FEHOSUL /AHRGS
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SINDICATOS
Sindicato dos Estabelecimentos de Saúde de Porto Alegre - Sindihospa
Presidente - Mauro Stormovski (licenciado) - Fernando Torelly (em exercício)
Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Pelotas
Presidente - Maurício Guimarães
Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Planalto Médio e Alto Uruguai
Presidente - André Kunh
Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde da Grande Porto Alegre e Litoral
Presidente - Cláudio José Allgayer
Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde da Região Centro
Presidente - Ana Maria Zimmermann
Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde da Região Nordeste
Presidente - Armando Piletti (licenciado) - Cleciane Doncatto Simsen (em exercício)
Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde da Região Serrana
Presidente - Fernando Scarpellini Pedroso
Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde da Região Sul
Presidente - Fernando de Mello Gomes
Sindicato dos Laboratórios de Análises Clínicas
Presidente - Mauro Resin Geyer
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O SETOR EM DADOS

RS representa
10% do
PIB nacional

PIB Saúde
2013 10,2%
(estimativa CNS)

BR

RS

16.540
outras
instituições
(consultórios
médicos)

20.940 instituições
de saúde
(CNES - Dez - 2014)

RS

RS

4.050
clínicas e
laboratórios

75%
Instituições
privadas

DADOS DO SETOR
RS

BR
25%
Instituições
públicas

13 hospitais dia

RS

BR

337 hospitais

RS
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CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Obrigatória de acordo com o artigo
149 da Constituição Federal e os
artigos 578 e 579 da CLT. Calculada
com base no capital social da
empresa, seu vencimento é na data
de 31 de janeiro de cada ano.

CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
Firmada com base na folha de pagamento
da empresa ou instituição. Tem o objetivo
de custear todo o Sistema Confederativo,
sendo ﬁxada em assembleia geral,
conforme prevê o artigo 8° inciso IV da
Constituição Federal. Cobrada anualmente,
em parcelas.

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Esta contribuição é estabelecida por
meio de acordo ou convenção coletiva
de trabalho, conforme prevê o artigo 513
da CLT. Tem o intuito de responder aos
gastos incorridos nas negociações
coletivas.
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DIRETORIA

Cláudio José Allgayer
PRESIDENTE

Pedro Bandarra
Westphalen
VICE-PRESIDENTE

Luiz Alberto
Tarragô Carvalho
SECRETÁRIO GERAL

Armando Piletti
TESOUREIRO

Fernando de Mello
Gomes
DIRETOR

Fernando Scarpellini
Pedroso
DIRETOR

André Kuhn
DIRETOR

Ângela Maria Perin
DIRETORA

Maurício de Abreu e
Lima Guimarães
DIRETOR

Mauro Resin Geyer
DIRETOR

Adalberto Broecker Neto
CONSELHEIRO FISCAL

Claudio Seferin
CONSELHEIRO FISCAL

Ana Maria Zimmermann
CONSELHEIRA FISCAL

Irineu Keiserman Grinberg
CONSELHEIRO FISCAL

André Gustavo
Reif Allgayer
CONSELHEIRO FISCAL

Delegados juntos a CNS
Cláudio José Allgayer, titular
Pedro Bandarra Westphalen, suplente
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GESTÃO E INFRAESTRUTURA
DIRETORIA EXECUTIVA
A diretoria executiva consolidou sua função dentro
da FEHOSUL no último ano. Com a coordenação do
diretor executivo, Dr. Flávio Borges, o setor atuou
nas linhas estratégicas de maior relevância no
relacionamento com as entidades representadas.
Liderou o Grupo Paritário nas negociações com o
IPE-Saúde, bem como nas tratativas com
operadoras de planos de saúde. Trabalhou
constantemente junto à Confederação Nacional de
Saúde (CNS), especialmente no Departamento de
Saúde Suplementar, acompanhando temas
relevantes para a área, como: TISS/TUSS; Lei 13.003;
Programa Nacional de Segurança do Paciente e
demais normas relacionadas à saúde.
A diretoria executiva também se dedicou em
aperfeiçoar os processos da área de apoio da
FEHOSUL (TI, secretaria executiva, relações
institucionais e comunicação).
FINANCEIRO E ARRECADAÇÃO
O setor ﬁnanceiro integrou um moderno sistema de
e-marketing ao sistema de cobrança, agilizando a
comunicação entre a Federação e seus
representados. Através dessa ferramenta, a equipe
ﬁnanceira e de cadastro conseguem emitir avisos e
informativos via email de forma segmentada e com
controle de visualização por parte do destinatário.
Além de aperfeiçoar o processo de cobranças, o
e-marketing reduziu custos de emissão das guias
por correio e consumo de papel (sustentabilidade).
Quando necessário, as cobranças, como a
Contribuição Sindical obrigatória, também são feitas
por meio eletrônico. Mais do que a cobrança
propriamente dita, a contribuição sindical , previsto
em lei, é uma importante ação que viabiliza a
manutenção dos serviços oferecidos aos ﬁliados.

O setor ﬁnanceiro conseguiu ainda diminuir custos
em cerca de 14% ao uniﬁcar todo o processo de
impressão das Guias de Pagamento das
Contribuições num único fornecedor.
Também foi importante o trabalho realizado por
uma empresa especializada em cobrança que
trabalha esclarecendo os contribuintes sobre as leis
que regem as contribuições sindicais patronais,
além de apresentar os diversos serviços oferecidos
aos ﬁliados.
CADASTRO
A FEHOSUL incrementou a arrecadação em 2014,
principalmente pela melhoria ocorrida através da
detecção de novas empresas, que hoje totalizam
20.940 cadastradas, sendo 378 hospitais, 20.126
clínicas ou laboratórios, e 1.023 são outros
estabelecimentos de saúde.
Este setor, além de atualizar os dados de cada
Instituição, aperfeiçoou seu sistema de pesquisa e
geração de relatórios, permitindo o uso das
informações registradas como um importante
recurso de gestão.
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COMUNICAÇÃO
O Setor de Comunicação da FEHOSUL desenvolveu
diversas funções em 2014. Sua equipe atua como
uma agência de comunicação interna, produzindo
matérias jornalísticas, relacionamento com veículos
de comunicação e assessoria de imprensa,
desenvolvimento de releases e ações de relações
públicas. É responsável também, pela criação e
manutenção de sites (www.fehosul.org.br,
www.setorsaude.com.br), mailing list,
desenvolvimento de newsletters, peças gráﬁcas,
apresentações, fundos de palco, banners, livros,
manuais e inclusive, o presente Relatório de
Atividades; dentre outras atividades. Além disto,
assessora a Entidade em eventos internos e
externos, como ambientação dos locais das
atividades, plano de mídia, seleção e contratação de
terceirizados, além de produção fotográﬁca.

Visitas no portal
Setor Saúde

PORTAL SETOR SAÚDE
O www.setorsaude.com.br atinge desde
profissionais da área da saúde e interessados em
notícias do setor, como pessoas (não
necessariamente que trabalhem na área) que se
interessam por dicas de saúde, como prevenção de
doenças, novos tratamentos e novidades
tecnológicas, por exemplo.
O Portal promove notícias das instituições de saúde
do Estado, informando e valorizando o papel das
mesmas e de seus proﬁssionais. Em 2014 se
consolidou como parceiro de hospitais, clínicas,
laboratórios e demais estabelecimentos de saúde,
auxiliando os mesmos em estratégias de marketing
e comunicação, Branding (Gestão de Marcas) e de
aumento de presença na web.
Dentre os portais de notícias em saúde existentes
no País, o Setor Saúde é o que possui o maior
número de curtidas em sua rede social. O alcance nestes dois veículos - atinge, em alguns meses, 1
milhão de visualizações, levando informação de
nossas entidades para o Brasil e exterior.

30 mil
pessoas por mês

FACEBOOK SETOR SAÚDE
Número de curtidas desde a criação do Facebook
Setor Saúde.

17.600
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COMUNICAÇÃO
FAIXA ETÁRIA DOS VISITANTES

Portal Setor Saúde

(IDADE)

Facebook Setor Saúde

(%)

(%)

5,5%

Menos de 18

4%

27,5%

18 - 29

21%

33,5%

25 - 34

28%

15,5%

35 - 44

22%

12,5%

45 - 54

14%

+ 55

11%

5,5%

FACEBOOK SETOR SAÚDE
FACEBOOK SETOR SAÚDE

Image do monitoramento (Facebook Setor Saúde)

Avaliação feita pelos usuários do Facebook Setor
Saúde.

facebook

82% de aprovação
(Janeiro 2015)
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COMUNICAÇÃO
PÚBLICO DO FACEBOOK SETOR SAÚDE

Público do Facebook
18%

82%
82% Público Feminino

18% Público Masculino

Total de público que acessa o Facebook do Portal Setor Saúde, 82% feminino e 18% masculino (obs.:
aqui se reﬂete o grande número de mulheres que trabalham no setor saúde, e que acompanham
diariamente as notícias dos ﬁliados e sobre saúde)
FEHOSUL NOTÍCIAS (FN)

FACEBOOK
PRINCIPAIS SITES DE SAÚDE

SITE

CURTIDAS

SETOR SAÚDE

17.868

SIS SAÚDE

6.637

SAÚDE WEB

3.856

DIAGNÓSTICO WEB

O FEHOSUL NOTÍCIAS traz informações exclusivas e
em primeira mão para os ﬁliados regularizados
sindicalmente. Destacam-se assuntos como
andamento das negociações, notícias e análises
jurídicas e informações de mercado, como novas
leis e orientações gerenciais para os dirigentes.
Foram enviados 132 FN´s, sempre às segundas,
quartas e sextas-feiras.

823

(19 fevereiro 2015)
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ASSESSORIAS JURÍDICAS
Através dos advogados especializados no setor saúde, que compõem a Assessoria Jurídica, a FEHOSUL
garante uma atuação qualiﬁcada nas áreas trabalhista, cível, tributária e de responsabilidade civil.
As equipes são segmentadas e lideradas por especialistas com vasta experiência. O serviço prestado pelo
núcleo de advogados é direto, dinâmico e eﬁcaz. Mais do que orientar e defender os interesses da categoria,
a Assessoria Jurídica proporcionou, durante todo o ano de 2014, signiﬁcativos avanços no desempenho da
FEHOSUL e das instituições representadas.
Os escritórios Carrion Advogados (tributária), Caminha e Moraes Advogados (Cível e Relações de Consumo) e
Pedrassani Consultoria (Trabalho e Relações Sindicais) constituiram a Assessoria Jurídica da FEHOSUL em
2014.
ÁREA TRABALHISTA E RELAÇÕES SINDICAIS
Dr. José Pedro Pedrassani
Participação ativa no Fórum FEHOSUL RH, trazendo
sempre novas e relevantes informações para os
sindicatos e empresas ﬁliadas. Participou do
Roteiros da Saúde, evento promovido pela FEHOSUL
pelo interior do RS, debatendo e ampliando as
questões pertinentes à saúde e de interesse dos
dirigentes e gestores ligados à Entidade.
Esteve à frente de negociações coletivas e prestou
assessoria aos sindicatos do Interior do Estado, bem
como para hospitais representados pela FEHOSUL,
auxiliando nas demandas de acordos coletivos e em
questões pontuais.
Durante todo o ano de 2014, Dr. Pedrassani teve
atuação no Conselho Jurídico da CNS, acompanhou
de perto a criação e aprovação de Projetos de Lei e
de novas legislações. Colaborou ainda com o livro
Direito e Saúde 2014, publicado pela CNS, através
do artigo “Regime de Trabalho ‘12 x 36’ e o art. 60
da CLT: incompatibilidade da exigência de prévia
autorização”.
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ASSESSORIAS JURÍDICAS
ÁREA CIVIL E RELAÇÕES DE CONSUMO
Dr. Marcus Vinicius Caminha
Dr. Caminha teve presença no Conselho Jurídico da
CNS, em Brasília, sendo uma fonte fundamental
para a atualização dos mais relevantes assuntos
ligados à saúde no Brasil.
O advogado prestou assessoria para os hospitais,
clínicas e laboratórios em demandas especíﬁcas
dentro da área cível, e também em todos os
contratos da FEHOSUL com as instituições
conveniadas, assim como no estudo e
regulamentação da Lei nº 13.003, que torna
obrigatória a existência de contratos escritos entre
as operadoras de planos de saúde e seus
prestadores de serviços, nas negociações com
operadoras de planos de saúde – como na área de
oncologia e no descredenciamento de instituições
junto à Unimed Porto Alegre.
SINERGISUL
Os ﬁliados (hospitais, clínicas e laboratórios) da
Federação criaram um grupo de credores da
Senergisul, para reaver valores decorrentes de
serviços executados pelas instituições de saúde e
ainda não-pagos. Orientados pelo assessor jurídico,
Dr. Caminha, em dezembro a FEHOSUL ajuizou,
junto à Vara Cível de Porto Alegre, medida judicial
contra o Sindicato dos Eletricitários do Rio Grande
do Sul (Senergisul), visando interromper o prazo
prescricional dos créditos de inúmeros ﬁliados junto
ao extinto plano de saúde do sindicato, o
Senersaúde. Os créditos listados pelos hospitais,
clínicas e laboratórios relacionados na ação,
remontam a 2011. Não tendo ocorrido composição
amigável do pagamento das faturas apresentadas,
não restou outro caminho senão o da via judicial.
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ASSESSORIAS JURÍDICAS
ÁREA TRIBUTÁRIA
Dr. Cristiano Carrion
Atuação fundamental na elaboração do Programa
de Gestão Tributária. O projeto cria um ambiente de
debate sobre a influência do aumento dos impostos
na diminuição da atividade e na margem de lucro
das instituições.
Divulgação constante de artigos referentes a
mudanças tributárias e importante contribuição
com as publicações referentes à área tributária nos
veículos de comunicação da FEHOSUL. Orientou e
assessorou hospitais, clínicas, laboratórios e demais
estabelecimentos na solução de problemas da
esfera tributária, além de mudanças nas regras de
contribuição e receita.
EVENTO SAÚDE FISCAL
O Seminário Saúde Fiscal, realizado em maio no
Hotel Continental, teve coordenação do assessor
jurídico da FEHOSUL, Dr. Cristiano Carrion. Reunindo
especialistas no tema, o encontro analisou questões
tributárias, as contas do Estado no setor e gerou
amplo debate e esclarecimento. “Esse projeto busca
trocar experiências no setor, para crescermos com
estrutura e conhecimento”, resumiu Dr. Carrion.
Entre os palestrantes estiveram Luiz Fernando
Rodriguez Júnior, economista e auditor público do
Tribunal de Contas do Estado (TCE), que falou sobre
a situação das contas do RS e os gastos com a
saúde. O auditor ressaltou que o PIB gaúcho, entre
2003 e 2012, “foi praticamente uma arritmia,
enquanto a União foi mais estável. Na média, o
Brasil produziu mais que o Estado. A ideia de que o
Rio Grande do Sul é pujante é uma ficção, e
preocupante”.

Dr. Carrion também palestrou, sobre o programa de
gestão tributária da FEHOSUL. “Considerando que o
PIB cai, aumentam os impostos, diminui a atividade
e a margem de lucro das instituições, é preciso um
ambiente para que se discuta tudo isso”. Os eventos
da FEHOSUL (Fórum Jurídico) envolvem as áreas
tributária, civil, do consumidor e trabalhista.
Outra importante explanação foi da advogada Mary
Elbe Queiroz, que tratou do Novo Cenário Tributário-Contábil para Empresas. Ela analisou temas
como as alterações na Medida Provisória 627/2013,
e a questão do planejamento tributário, que acontece no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) sobre o planejamento que os hospitais
fazem com frequência, que é a contratação de
prestadores de serviços como Pessoa Jurídica. “Em
2013, as autuações chegaram a R$ 190 bilhões. Em
2012, foram R$ 115 milhões. Houve aumento de
65%, e esse número cada vez cresce mais, porque o
foco das fiscalizações está no planejamento tributário. Se não tiver cuidado, pode haver um prejuízo
enorme para a instituição”, comentou.
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REPRESENTATIVIDADE
CNS E ANS
A FEHOSUL trabalha no fortalecimento das
instituições representativas junto às diversas
instâncias que regem a atividade do setor:
Ministério da Saúde, ANS, ANVISA, Congresso
Nacional, organismos estaduais e municipais.
No Departamento de Saúde Suplementar (DSS) da
CNS, houve intensa participação e colaboração
frente aos principais assuntos vigentes: TISS/TUSS,
Programa Nacional de Segurança do Paciente, Lei
13.003, dentre outros. Junto à Confederação
Nacional de Saúde (CNS), a FEHOSUL acompanhou e
participou nas políticas de saúde e no
fortalecimento da representação confederativa
perante os órgãos governamentais.
O DSS realizou uma série de reuniões com
representantes de todas as federações do País, para
tratar de temas relevantes, como o processo de
implantação da TISS/TUSS 3.02.00, a Lei 13.003 e
sua regulamentação e a Resolução Normativa 368
da ANS que estabelece normas para estímulo do
parto normal e a redução de cesarianas na saúde
suplementar. A medida do Ministério da Saúde e da
ANS criou novas regras que ampliam o acesso à
informação pelos consumidores de planos de saúde.
Foi rotina em 2014 o acompanhamento das
atividades da CNS, no Conselho Jurídico, através da
assessoria jurídica da FEHOSUL. Os principais temas
eram analisados de perto, como o desenvolvimento
de projetos de lei, resoluções e normativas que se
referem ao setor saúde no âmbito trabalhista e
assistencial, assim como na representação
institucional.

Além disso, realizou diversos eventos, como
seminários, para trazer aos seus representados as
principais atualizações sobre o tema. Entre os
encontros, destaca-se a presença de Renata
Cachapuz, do Núcleo da ANS no RS, no Café da
Manhã com Saúde realizado no mês de julho. Em
palestra na FEHOSUL, ela explicou o funcionamento
dos Processos Regulatórios - Qualidade e Inovação
como Estratégia para Potencializar Resultados.
A Troca de Informações em Saúde Suplementar
(TISS) visa padronizar o modo como a informação é
repassada entre operadoras e prestadores de saúde
(hospitais, clínicas e laboratórios). Já a TUSS
(Terminologia Unificada em Saúde Suplementar)
determina que as operadoras de planos privados e
prestadores deverão obrigatoriamente adotar a
TUSS para codificação de procedimentos médicos.
Em maio, José Carlos de Souza Abrahão foi
nomeado para a diretoria da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), que atua na
regulamentação dos planos de saúde. Com mais de
três décadas de experiência no setor, José Carlos
Abrahão exercia o cargo de presidente da Federação
dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de
Saúde do Estado do Rio de Janeiro e também da
CNS. Abrahão tem agregado conhecimentos e
experiência prática de todo mercado às discussões
dentro da agência reguladora.

A Lei 13.003, que entrou em vigor em dezembro, foi
amplamente debatida no DSS e na FEHOSUL. A
Federação colaborou diretamente, enviando
pareceres sobre a regulamentação da lei, que torna
obrigatória a existência de contratos escritos e
reajustes anuais entre operadoras e prestadores de
serviços.

25

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014

REPRESENTATIVIDADE
ANVISA
Junto à Anvisa, a FEHOSUL acompanhou as
resoluções, especialmente a RDS 36, que institui o
Programa Nacional de Segurança do Paciente e a
adoção do Teste NAT. Ao longo de 2014, foi feita
ampla divulgação dos temas através de seminários,
alertando a importância da adoção do conteúdo, e a
formação dos núcleos de adoção dos protocolos
assistenciais de segurança. No portal Setor Saúde
informou sobre lançamento de novos
medicamentos, lotes impedidos de serem
comercializados, e comunicados de diferentes
enfoques emitidos pela Agência Reguladora
brasileira.
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
Na Assembleia Legislativa do RS, a FEHOSUL
debateu a mudança na política de valorização e
sobrevivência de hospitais de pequeno porte no
Interior do Estado. A medida consolidou alternativas
de remuneração dos estabelecimentos de pequeno
porte (geralmente em cidades com até 10 mil
habitantes). As direções das instituições deveriam
optar por continuar atendendo poucos partos e
poucas pequenas cirurgias, recebendo incentivo do
governo por meio do SUS; ou receber um incentivo
menor, para se manter em funcionamento, mas
concordando que os atendimentos de parto e
pequenas cirurgias sejam transferidos para
instituições de maior porte, de municípios vizinhos.
A FEHOSUL também esteve presente na Assembleia
Legislativa nas reuniões para analisar o
desempenho da gestão da Secretaria Estadual de
Saúde. Destacam-se, entre as medidas tomadas no
ano, os dados técnicos obtidos graças ao Índice de
Custos Hospitalares (ICH), que serviu de base para a
SES iniciar uma política de coﬁnanciamento,
auxiliando no cálculo da diferença entre o
faturamento do SUS e os custos efetivos.
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A FEHOSUL, através do assessor da presidência,
Alcides Pozzobon, também esteve em Encruzilhada
do Sul, em Audiência Pública realizada pela Câmara
Municipal. O assunto tratado foi a situação da saúde
na cidade. A Federação participou da negociação
entre o hospital local e a SES, visando a obtenção de
recursos para a instituição.
Três eventos da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente em 2014 (fevereiro, julho e novembro),
que foram acompanhados de perto pela FEHOSUL,
apresentaram relatórios sobre os perfis diagnósticos
de 10 regiões do Estado. A situação dos resíduos
sólidos, as participações das prefeituras, os lixões
que recebem os resíduos de saúde. A fim de
enfrentar as consequências sociais, econômicas e
ambientais do manejo de resíduos sólidos sem
prévio e adequado planejamento técnico, a Lei nº
12.305/10 instituiu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS). A medida propõe a prática de
hábitos de consumo sustentável e contém
instrumentos para incentivar a reciclagem e a
reutilização dos resíduos sólidos, bem como a
destinação adequada dos dejetos.
AGENDA 2020
A Agenda 2020 é um movimento formado por
especialistas em diversos setores da sociedade, que
de forma voluntária, promovem debates e estudos
para a melhoria da qualidade de vida dos gaúchos.
O estudo, chamado Sete Desafios do RS (1+6),
propõe alternativas em 11 áreas para um horizonte
de 20 anos (2015-2035).
O projeto conta ainda com a colaboração voluntária
de entidades, como a FEHOSUL, responsável por
promover e viabilizar o Foro Temático da Saúde.
Renomados profissionais contribuíram ao longo do
ano para formular o Caderno de Propostas da
Saúde. Este documento apontou quatro pilares
estratégicos defendidos pela FEHOSUL e seus
voluntários: Acesso, Qualidade de Gestão,
Qualidade Assistencial e Financiamento.
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REPRESENTATIVIDADE
O grupo de trabalho da Agenda 2020 identiﬁcou
lacunas persistentes no acesso aos serviços de
saúde, na qualidade assistencial, na gestão e no
ﬁnanciamento. Essas insuﬁciências decorrem,
dentre outros aspectos, da condução parcial do
sistema de saúde, da evolução demográﬁca e
tecnológica.
Durante as eleições para governador, o Caderno de
Propostas foi entregue aos quatro principais
candidatos (o eleito José Ivo Sartori, além de Tarso
Genro, Ana Amélia Lemos e Vieira da Cunha), e
certamente fará parte das discussões dos
governantes na adequação e formulação de novas
políticas de saúde para o Estado.
Entre os principais desaﬁos da saúde para os
próximos anos, segundo a FEHOSUL estão:
· Evoluir a Gestão Única Municipal da Saúde para a
Gestão Compartilhada com o Estado, que deve
garantir a aplicação dos repasses federais e
complementar o ﬁnanciamento em áreas de
diﬁculdade assistencial;
· Induzir a integração público-privada, estimulando
as PPPs através de secretarias de saúde que
coordenem a melhoria de acesso às estruturas do
SUS, facilitem o aumento da cobertura de planos de
Saúde Suplementar e instituam programas de
desoneração tributária e de ﬁnanciamento do setor
saúde;
· Fazer com que as Centrais do SAMU sejam as
reguladoras do Sistema de Urgência, garantindo o
acesso de 100% da população às emergências dos
hospitais públicos e privados;

IMAGENS ILUSTRATIVAS

· Estruturar o Sistema de Regulação Hospitalar e
Ambulatorial para que priorizem a garantia de
acesso da população e não a restrição de custo,
otimizando a utilização das estruturas hospitalares
ociosas;
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· Cumprir a Legislação Constitucional, na EC 29 e Lei
Federal 141, que definem os percentuais a serem
aplicados pelas esferas de governo Federal (10%),
Estadual (12%) e Municipal (15%) quanto aos
recursos aplicados na saúde;
· Instituir incentivos fiscais, financeiros e linhas de
crédito subsidiadas e equalizadas pelo Tesouro do
Estado, para alcançar as metas de ampliação
universal e equânime do acesso, construção e
ampliação de novos leitos hospitalares e serviços de
média e alta complexidade, e, ainda, as orientadas
para a melhoria da gestão, regulação e qualificação
institucional e assistencial nos segmentos públicos e
privados de atenção à saúde;
. Criar programas de desoneração tributária do
ICMS e do ISS para a ampliação/qualificação da
capacidade instalada, aquisição de equipamentos
para a renovação tecnológica dos parques
assistenciais, com contrapartida social e, ainda, para
medicamentos em programas prioritários
direcionados a grupos de risco biológico e social,
assim como para diagnóstico e tratamento de
idosos e portadores de patologias de longa duração
ou incapacitantes;
. Promover ações que conduzam todas as unidades
de saúde (SUS e Saúde Suplementar) a utilizarem
indicadores de qualidade e segurança, articulados
aos existentes nos níveis nacional e internacional,
valorizando com incentivos e subsídios à busca da
excelência assistencial e as melhores práticas.
CES
O Conselho Estadual de Saúde (CES), órgão
colegiado de caráter permanente, paritário e
deliberativo, atua na formulação de estratégias,
controle e ﬁscalização da execução da política
estadual de saúde. É formado por representantes
do governo, dos prestadores de serviços, dos
proﬁssionais de saúde e dos usuários do sistema.
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O CES, além de propor e aprovar diretrizes para
elaboração do Plano Estadual de Saúde, também
avalia o modelo estadual de gestão do SUS. Ao
longo de 2014, a FEHOSUL acompanhou de perto as
apresentações, discussões e aprovações de políticas
setoriais. Mais do que apreciar relatórios, a
FEHOSUL promove uma série de atividades, como
cursos e seminários pelo Estado, a ﬁm de
disseminar o conhecimento de novas regras dentro
do setor.
CMS - PORTO ALEGRE
Durante o ano, o Conselho Municipal de Saúde
(CMS), o colegiado integrado por dirigentes
institucionais (gestores), prestadores de serviço
(onde integra-se a FEHOSUL) e trabalhadores em
saúde tornou conhecido diversos informes sobre a
realidade complexa das Unidades Básicas de Saúde
(UBS) dos hospitais público municipais. Cabe ao
CMS receber e debater comentários a respeito dos
relatórios quadrimestrais apresentados pela
secretaria do conselho. Em 2014, teve grande
atuação a Secretaria Técnica (SETEC) do CMS,
emitindo parecer sobre todos os temas
encaminhados, bem como relatórios de visitas e
ﬁscalização de estabelecimentos de saúde de Porto
Alegre, cujos relatórios apresentados podem ser
emendados e validados.
COMISSÃO DE INCÊNDIO
Iniciada em agosto de 2012, a Comissão de Estudo
que elabora o anteprojeto da norma especíﬁca
contra incêndio em hospitais e instituições de
saúde, liderada pela FEHOSUL, acolheu dezenas de
engenheiros, arquitetos e técnicos em segurança do
trabalho. Após um amplo trabalho de pesquisa
sobre normas e legislações relacionadas a incêndio,
para selecionar os métodos e normas que melhor se
adéquam ao sistema hospitalar. O trabalho é
dividido em três grupos: proteção ativa; proteção
passiva; e capacitação e treinamento de
proﬁssionais.
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Em dezembro os integrantes do grupo se
comprometeram a encaminhar o anteprojeto à
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O
ano de 2015 inicia com a espera pela primeira
avaliação crítica, a ser feita e apresentada pela
ABNT. Após, o trabalho seguirá através de consulta
pública, em que todos os interessados no tema
poderão opinar e participar.
EVENTOS E ATIVIDADES DOS REPRESENTADOS
Além da participação como representante das
instituições de saúde, a FEHOSUL prestigiou eventos
festivos, inaugurações e celebrações de seus
representados, dando amplitude aos
acontecimentos importantes através do Portal Setor
Saúde e demais meios de comunicação da Entidade.
Parque Belém – A FEHOSUL integrou um grupo de
assessoramento junto à direção do Hospital Parque
Belém, que realizou ao longo de 2014, reuniões
técnico-operacionais semanais para analisar as
melhores práticas de gestão para enfrentar a
delicada situação econômica da instituição. A
Federação também esteve presente nos eventos
promovidos pelo hospital.
Inauguração do Hospital da Restinga e Extremo Sul
– A FEHOSUL participou da inauguração do novo
hospital de Porto Alegre, em julho, dando destaque
em seus meios de comunicação. A estrutura do
Hospital da Restinga e Extremo-Sul oferece serviços
de nutrição, farmácia, área administrativa, equipe
de segurança, hospedagem, almoxarifado e
manutenção. Em 2015, projeta-se que esteja em
pleno funcionamento, o que deverá totalizar 121
leitos de internação e 48 leitos de passagem.
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Inauguração da nova UTI Adulto do Hospital da
Cidade (Passo Fundo) - A inauguração da nova
Unidade de Terapia Intensiva do edifício Centenário,
do Hospital da Cidade de Passo Fundo, ocorrida em
setembro, foi prestigiada pelo assessor da
presidência da FEHOSUL, Alcides Pozzobon. Focada
em cuidados essenciais para a recuperação dos
pacientes e humanização no atendimento, a
estrutura da unidade tem 18 leitos distribuídos em
uma área de 822m², arejada e com luminosidade
que possibilita aos pacientes o acompanhamento
do ciclo do dia. A nova UTI faz parte do projeto de
expansão da instituição e, ao mesmo tempo,
celebra o centenário de fundação, celebrado em
2014.

CONGRESSO NACIONAL EM DIREITO MÉDICO
Em Caxias do Sul, a FEHOSUL acompanhou o 2º
Congresso Nacional em Direito Médico,
representada pelo diretor executivo, Dr. Flávio
Borges, que participou da mesa de debates.
Diversos temas foram amplamente discutidos:
proﬁlaxia do erro médico e medidas preventivas;
judicialização da saúde; prática da medicina
defensiva; responsabilidade civil e proﬁssional, e
ainda, o papel dos estabelecimentos de saúde na
prevenção dos erros médicos.

SERDIL
Dr. Flávio Borges esteve presente na clínica Serdil,
de Porto Alegre, prestigiando o coquetel de
lançamento oﬁcial da Nova Ressonância Magnética
de Ultra Alto Campo 3 Tesla. O evento celebrou o
inovador 3T Magnetom Spectra, considerado o
"estado da arte" em diagnóstico por ressonância
magnética.
HOSPITAL CENTENÁRIO DE SÃO LEOPOLDO
Hospital Centenário, de São Leopoldo, inaugurou
dois aceleradores lineares – Unique – para
radioterapia guiada por imagem. A mais moderna
tecnologia em tratamento de câncer está à
disposição de pacientes do SUS, convênios e
particulares dos Vales do Sinos, Paranhana e Caí,
região metropolitana de Porto Alegre e Encosta da
Serra.
A solenidade ocorreu junto à Oncologia Centenário,
localizada ao lado do Hospital Centenário, e teve a
presença do prefeito Anibal Moacir, além de
secretários, médicos, entidades de saúde e
empresariais. Pela FEHOSUL, estiveram presentes o
vice-presidente e deputado estadual Pedro
Westphalen e o assessor da presidência, Alcides
Pozzobon.
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IPERGS
O ano de 2014 foi marcado por intensas negociações
entre a FEHOSUL e o IPERGS, com grandes
conquistas em favor das instituições representadas
pela Federação. Em audiência pública realizada no
ﬁnal de abril, o quadro da saúde gaúcha era
preocupante, com hospitais ameaçando deixar de
prestar serviços à autarquia estadual. Foi preciso
realizar uma série de reuniões e assembleias para
que as arestas fossem fechadas e os mais de um
milhão de beneﬁciados do Ipe-Saúde não fossem
atingidos.

ADOÇÃO DA CBHPM
Em reunião realizada pelo Grupo Paritário em
setembro, a FEHOSUL reivindicou, junto ao IPERGS,
a conversão da Tabela de Honorários e
Procedimentos (THP) para a Classiﬁcação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM).
Através de um grupo técnico (formada pela
FEHOSUL e integrada com as entidades médicas
AMRIGS, CREMERS e SIMERS) foram analisados os
critérios de codiﬁcação para conﬁrmar a adoção da
nova classiﬁcação, ainda sem data deﬁnida.

Liderança nas negociações com o IPE-Saúde, a
Federação liderou a retomada dos encontros do
Grupo Paritário que, ao longo do ano, conseguiu
solucionar pendências históricas. Destacam-se a
liquidação das glosas (2005-2009), abertura do prazo
de recurso das glosas (2010-2014) e a manutenção
dos recursos de 2014 em diante; resgate do passivo
devido ao congelamento do Brasíndice (R$ 25
milhões); novo modelo de remuneração dos
medicamentos com a preservação do princípio
“ganho zero, perda zero”, reajustes anuais; e a
adoção integral da CBHPM.
Os resultados dos intensos debates indicam a
construção de uma nova etapa no relacionamento
comercial e assistencial com o IPERGS. Entre os
avanços, destacam-se os contratos, que devem ser
escritos com todos os prestadores de serviços; os
reajustes anuais; CBHPM. O deputado reeleito e
vice-presidente da FEHOSUL, Pedro Westphalen,
teve papel fundamental nesse processo,
intermediando a questão e aproximando governo e
entidades da saúde. É de sua autoria o Projeto de
Lei, que torna obrigatório os reajustes anuais do
IPE-Saúde.
GRUPO PARITÁRIO REATIVADO
A FEHOSUL desempenha o papel de protagonista
dentro deste Grupo. Formado por entidades médicas
e hospitalares, o grupo voltou a se reunir com a
direção do IPE-Saúde em setembro, após esforços da
FEHOSUL para a reativação desta ferramenta de
extrema importância na busca pela aproximação e
entendimento mútuo entre as partes envolvidas.
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GLOSAS
Em um esforço das entidades, lideradas pela
FEHOSUL, junto ao IPERGS, foi possível garantir a
quitação das glosas do período de 2005/2009, bem
como a abertura do Sistema Eletrônico de Recurso
de Notas (SRN) das glosas efetuadas no período de
2010/2014. Esta possibilidade de recursos teve
início em 1º de novembro de 2014 e, desde então,
está permanentemente aberta. Durante a série de
encontros com a FEHOSUL e demais entidades de
saúde, o IPERGS identiﬁcou um total de glosas,
efetuadas 2010 e 2014, no valor de R$ 123 milhões
e indicou, como recursáveis, R$ 64,4 milhões.
Portanto, o SRN foi reaberto em novembro e não há
necessidade do Termo de Conciliação, medida
exigida para as glosas referentes a 2005/2009.
BRASÍNDICE
O Grupo Paritário, liderado pela FEHOSUL, garantiu
a hospitais e instituições representadas o resgate do
passivo devido ao congelamento do Brasíndice. O
valor total referente ao descongelamento importa a
quantia de R$ 27.433.408,13, das quais R$
18.177.373,77 referentes a 119 instituições ﬁliadas
instituições representadas pela FEHOSUL que serão
pagos em fevereiro e março de 2015.
REMUNERAÇÃO DE MEDICAMENTOS
No segundo semestre, o IPE-Saúde apresentou as
orientações referentes ao processo de adequação à
CMED 03, após demanda da FEHOSUL. O novo
modelo de remuneração dos medicamentos com a
preservação do princípio “ganho zero, perda zero”
foi implantado em novembro de 2014 e poderá ter
aperfeiçoamentos em 2015 decorrentes de
tratativas no Grupo Paritário.
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NEGOCIAÇÕES (OPERADORAS E SINDICATOS)
TESTE NAT
Em fevereiro, tornou-se obrigatória a realização do
Teste de Ácido Nucleico (NAT) em todas as bolsas de
sangue coletadas pelos bancos de sangue públicos e
privados do país. O exame agiliza a identiﬁcação dos
vírus HIV e da hepatite C no sangue de doadores. O
exame reduz em média de 35 para 12 dias a janela
imunológica no caso da hepatite C e de 22 dias para
dez dias, para HIV.
O Grupo de Hemoterapia, liderado pela FEHOSUL,
elaborou um documento técnico sobre o tema, para
auxiliar as entidades representadas. Os especialistas
analisaram, ao longo do ano, a implantação e a
remuneração do Teste NAT por parte das Unimeds,
Ipe-Saúde e outras operadoras do Rio Grande do
Sul.
SENERGISUL
Em função do alto grau de endividamento e do
elevado percentual de bloqueio sobre a receita, o
impasse junto ao Sindicato dos Eletricitários do RS
(Senergisul), chegou à Justiça, com o objetivo de
interromper o prazo prescricional dos créditos de
inúmeros ﬁliados junto ao extinto plano de saúde
do sindicato, o SenerSaúde. A FEHOSUL liderou a
formatação de um grupo de estabelecimentos
credores do plano de saúde extinto que chegou a
ter 25 mil vidas e que foi descontinuado em 2011.

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS
A partir de março, a FEHOSUL iniciou, em sua sede,
uma série de reuniões com representantes dos
Sindicatos Patronais de todo o Estado para debater
as estratégias de ação.
A FEHOSUL estabeleceu novas negociações com os
sindicatos proﬁssionais, sendo peça fundamental
para manter o equilíbrio econômico e social que
envolvem as tratativas no âmbito legal dos acordos
coletivos. Foram ﬁrmadas, no último ano,
convenções coletivas de trabalho com três
sindicatos de empregados do RS: Caxias do Sul,
Porto Alegre e Santa Maria.
O setor é gerenciado pela Gerente de
Relacionamento, administradora Shirlei Gazave,
responsável pela coordenação, implementação e
avaliação de mecanismos e procedimentos de
processos que envolvem os dissídios coletivos.

UNIMED
Em encontro realizado em agosto, do Grupo de
Oncologistas de Porto Alegre com a Assessoria
Jurídica da Federação, coordenada por Marcus
Vinicius Caminha, as instituições representadas
analisaram o termo de acordo ﬁrmado (em junho de
2008) com a Unimed Porto Alegre. Foram
elaborados pontos fundamentais para negociações
visando restabelecer o equilíbrio econômico
ﬁnanceiro do contrato vigente com a operadora.
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GRUPOS DE ESPECIALIDADES
Grupos de incansável empenho e de grande
representatividade trabalharam ao lado da
FEHOSUL, buscando avanços em diversos pleitos. A
Federação coordenou os grupos das especialidades
de Oncologia, Patologia, Hemoterapia e Análises
Clínicas, obtendo importantes resultados. Os
grupos, formados por proﬁssionais especializados,
aprofundam questões negociais junto às
operadoras.

das clínicas de oncologia e quimioterapia de todo o
Rio Grande do Sul,as propostas do IPE-Saúde para a
especialidade, especialmente a adoção da CBHPM e
sobre a remuneração de medicamentos (CMED 03),
e também os aspectos da vigência da Lei 13003/14,
que regula contratos, reajustes e
descredenciamentos imotivados.

HEMOTERAPIA
O Grupo de Hemoterapia acompanhou, desde
fevereiro de 2014, a adoção do Teste NAT
(obrigatória em todas as bolsas de sangue coletadas
pelos bancos de sangue públicos e privados do país)
por parte das operadoras. Para resolver o não
pagamento do exame por parte da Unimed, os
especialistas decidiram, em junho, elaborar um
documento técnico sobre o tema, que também
ajudava a esclarecer dúvidas quanto à acolhida do
Teste NAT.
PATOLOGISTA
O Movimento Médicos Patologistas do Rio Grande
do Sul luta, desde 2013, para reivindicar direitos e
buscar mais visibilidade junto à população. A
atuação do grupo de patologistas gaúchos junto à
Sociedade Brasileira de Patologia (SBP) foi essencial
também para a aprovação da Lei do Ato Médico,
especialmente em relação à inclusão de artigo que
estabelece exames anatomopatológicos como atos
privativos de médicos. A Resolução CFM 2.074/2014
foi baseada em proposta que disciplina as
responsabilidades médicas no exercício da
especialidade e exige relações proﬁssionais éticas,
sem viés comercial, em benefício do paciente.
ONCOLOGIA
Visando a mobilização de todas as clínicas ﬁliadas
no Estado com o objetivo de qualiﬁcar o
atendimento e obter remuneração justa pelos
serviços prestados, a FEHOSUL manteve reuniões
periódicas com o grupo de representantes
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ÍNDICE DE CUSTOS HOSPITALARES (ICH)
Com a participação de 15 hospitais e um expressivo
universo de 5 mil leitos, o Instituto de Estudos e
Pesquisas Econômicas (IEPE) da UFRGS, através da
obtenção mensal de dados, elaborou o Índice de
Custos Hospitalares (ICH), um trabalho conjunto
com a FEHOSUL e o Sindihospa. Trata-se de um
importante instrumento na detecção de indicadores
especíﬁcos da inﬂação na área da saúde, gerando
informações de suporte para as negociações com
operadoras e sindicatos proﬁssionais.
A cesta que compõe o ICH é formada por um total
de 800 itens. As instituições de saúde que
participam da elaboração do documento
preencheram questionário para o fechamento dos
valores médios mensais. Além da planilha de
valores de 800 itens, o documento traz a descrição
de 585 itens, divididos em macro-grupos e
calculados bimestralmente.
Os preços médios de todos os itens da sua estrutura
no mês de cálculo, os preços médios do bimestre
anterior e os preços médios de dezembro do ano
anterior são divulgados pelo ICH. Da mesma forma,
incluem-se a contribuição individual de cada item e
a contribuição de cada grupo para formação do
resultado bimestral do ICH. As avaliações são feitas
através de nove grupos:

15
HOSPITAIS

5

mil
LEITOS

Hospitais ICH e Número de leitos

1) Despesas de Pessoal e Encargos
2) Despesas com Serviços de Terceiros
3) Despesas com Medicamentos
4) Material Médico-Hospitalar
5) Gases Medicinais
6) Materiais de Manutenção e Conservação
7) Materiais de Consumo
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ÍNDICE DE CUSTOS HOSPITALARES (ICH)
8) Materiais de Laboratório e Diagnóstico e
Diagnóstico por Imagem
9) Gêneros Alimentícios
A criação do ICH conta com a participação das
instituições: Hospital Mãe de Deus, Hospital
Moinhos de Vento, Hospital de Caridade Dr.
Astrogildo de Azevedo (Santa Maria), Hospital São
Vicente de Paulo (Passo Fundo), Hospital Santa
Lúcia (Cruz Alta), Grupo Hospitalar Conceição
(hospitais Conceição, Criança Conceição, Cristo
Redentor e Fêmina), Hospital Divina Providência,
Hospital Ernesto Dornelles, Hospital de Clínicas de
Porto Alegre, Hospital São Lucas da PUCRS e
Hospital Fátima (Caxias do Sul).
Para o levantamento de informações de preços
mensais as instituições (supracitadas) devem enviar
as informações, bimestralmente, dos valores pagos
nas compras feitas em meses pares do ano, até o
dia 12 do mês subsequente.
Em 2013, a variação da inﬂação hospitalar no
acumulado do ano foi de 6,52%, identiﬁcando um
signiﬁcativo incremento dos custos de pessoal em
10% no ano.
Na comparação entre os principais indicadores
nacionais, os números apresentados pelo ICH são os
mais altos. No acumulado do ano (não contabilizado
o último bimestre, de novembro/dezembro), o ICH
em 2014 ﬁcou em 7,02%, sendo o mais alto valor
entre os mais representativos índices. O IGP-M-FGV
foi de 3,69% e o INPC-IBGE não passou de 6,23%.

2013

2014

6,52% 7,02%
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ICH AO LONGO DO ANO DE 2014
(POR BIMESTRE):

JAN
FEV

MAR
ABR

MAI
JUN

JUL
AGO

SET
OUT

NOV
DEZ

0,46% 2,76% 1,48% 0,84% 1,19% 0,12%

INDICADORES COMPARATIVOS
(ACUMULADO DO ANO)

ICH

7,02%

IGPM

3,69%

INPC

6,23%
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Determinada a disseminar o conhecimento e aperfeiçoar a qualidade dos proﬁssionais de saúde vinculados
aos estabelecimentos representados, a FEHOSUL realizou um total de 50 atividades, entre seminários, cursos
e palestras.
Faturamento, tendências na saúde, comunicação, administração de materiais, auditoria de contas, índice de
custo hospitalar, segurança do paciente, dentre outras demandas, foram amplamente discutidas com
dirigentes, gestores e demais proﬁssionais da saúde.
Foram 1.379 participantes, de 584 instituições, participando dos eventos que totalizaram 282 horas. Ao todo,
seis cidades gaúchas foram contempladas com os eventos promovidos pela Federação.

ATIVIDADES

PARTICIPANTES

INSTITUIÇÕES

HORAS

CAFÉ DA MANHÃ COM SAÚDE
O Café da Manhã com Saúde, tradicional evento
promovido pela FEHOSUL, ocorreu sete vezes em
2014. Em março, o evento apresentou dados do
Índice de Custos Hospitalares (ICH) de 2013,
desenvolvido por técnicos da UFRGS, e apresentado
pelo professor Everson Vieira dos Santos,
coordenador técnico do trabalho da UFRGS.
Em abril, duas edições abordaram os temas:
Enfermagem e Segurança do Paciente – RDC 36 e a
experiência do Hospital Moinhos de Vento (com a
gerente de enfermagem, Rubia Maestri); e o
Financiamento para Instituições do Setor Saúde
(com o superintendente de Operações de Assuntos
Tradicionais do Badesul, Ildo Meneghetti).
Em maio, os advogados Paulo Leitão, Mônica Bernal
e Paula Masiero abordaram a Responsabilidade Civil
das Instituições. Renato Sanzi, da SCP Consultoria,
participou do Café com Saúde em maio, analisando
a Implantação do Controle e Avaliação Patrimonial
na área da Saúde.
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A chefe do Núcelo da ANS no Estado, Renata
Cachapuz, foi a convidada de julho e visitou a
FEHOSUL para explica o funcionamento dos
Processos Regulatórios - Qualidade e Inovação
como Estratégia para Potencializar Resultados.
O último Café da Manhã com Saúde de 2014
recebeu Caio Rodrigues e Ricardo Rocha, da
empresa TOTVS, Soluções de software, serviços e
tecnologia, que trataram da Gestão Inteligente em
Saúde.
ROTEIROS DA SAÚDE
Novidade na agenda de eventos da FEHOSUL, o
Roteiros da Saúde foi realizado em cidades do
Interior e teve a participação de gestores e
dirigentes de hospitais e clínicas de todo o Estado.
Os encontros apresentaram o trabalho realizado
pela entidade representativa dos estabelecimentos
de saúde, além de possibilitar que os presentes
sanassem dúvidas sobre diversos aspectos relativos
ao mercado.
O Roteiros da Saúde, que tem como objetivo levar
informação e conhecimento, além da deﬁnição de
pautas especíﬁcas de trabalho de acordo com as
demandas de cada região.
“A interiorização estabeleceu um diálogo produtivo
sobre demandas de cada região e o
aprofundamento dos temas de interesse”, destacou
o diretor executivo, DR. Flávio Borges. Em 2014, o
evento passou pelas cidades de Canoas, Caxias do
Sul, Passo Fundo e Pelotas.
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Eventos realizados pela FEHOSUL em 2014:
EVENTO

CIDADE

MINISTRANTE | PALESTRANTE

Faturamento de Contas Médico
Hospitalares

Porto Alegre, Bento Gonçalves,
Passo Fundo, Santa Maria

Eduardo Dias Lopes (Coordenador
MBA Auditoria em Saúde /
IAHCS), Bibiana Dutra Antunes da
Cunha

Cenários e Tendências na Saúde:
Novos Desaﬁos do Enfermeiro,

Porto Alegre, Santa Maria,
Pelotas, Bento Gonçalves, Passo
Fundo, Caxias do Sul

Teresinha Valduga (Mestre em
Saúde Coletiva
eCoordenadora/Professora de
Pós-Graduação do IAHCS e do
Curso Gestão Hospitalar da
FASAÚDE/FATESA)

Treinamento de Comunicação

Porto Alegre, Bento Gonçalves,
Santa Maria

Paula Togni (docente de
Pós-Graduação do IAHCS, mestre
em Administração de Empresas)

Sistematização da Assistência de
Enfermagem

Porto Alegre

Teresinha Valduga

Como Administrar com Excelência Porto Alegre, Bento Gonçalves
os Recursos Materiais,
Patrimoniais e Serviços na Saúde

Ornélio Dias de Moraes
(pós-graduado em Administração
Hospitalar e com especialização
em vendas, compras, marketing e
materiais)

Seminário Gaúcho de Auditoria
em Saúde

Antônio Gilberto Cardoso (Auditor
Médico UNIMED e CASSI),
Eduardo Dias Lopes, Paulo Soares
(Diretor de Provimento de Saúde
da Unimed Poa), Paulo Leitão
(Assessor Jurídico em
Responsabilidade Cível da
FEHOSUL), Ney Wiedemann Neto
(desembargador da 6ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul), dra. Paula Pinto
de Souza (Dirigente do Núcleo de
Defesa da Saúde da Defensoria
Pública do RS),

Porto Alegre
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Seminário Gaúcho de Auditoria
em Saúde

Porto Alegre

Dr. Caio Mucio Torino (Consultor
Jurídico da Golden Cross),
dr.Antônio Gilberto Cardoso
(Auditor - Médico UNIMED e
CASSI), dr. Alceu Alves da Silva
(Superintendente Executivo do
Sistema de Saúde Mãe de Deus)

Gerenciamento de Risco em
Centro de Material e Esterilização

Porto Alegre

Teresinha Valduga Cardoso e
Maria de Lourdes Ravanello
(enfermeira)

Gestão de Enfermagem com Foco
em Resultado

Caxias do Sul

Teresinha Valduga e Fernanda de
Menezes Guimarães (Enfermeira,
Mestre em Administração e
Negócios, Coordenadora de
Enfermagem de pacientes
externos do Hospital Mãe de
Deus)

Cuidando do Cuidador

Caxias do Sul, Bento Gonçalves

Leda Brum de Lima (pós-graduada
em Administração Educacional)

Seminário Saúde Fiscal

Porto Alegre

Cristiano Carrion (assessor
jurídico FEHOSUL, especialista em
Direito Tributário), Luiz Fernando
Rodriguez Júnior (economista,
Mestre em Direito Tributário),
Flávio Guberman (advogado
especialista em Direito
Societário), Mary Elbe Queiroz
(advogada especialista em Direito
Tributário)

Conﬂito na Auditoria em Saúde

Porto Alegre

Eduardo Dias Lopes, Antônio
Gilberto Cardoso (auditor-médico
da Unimed e Cassi)

Desenvolvimento de Lideranças

Bento Gonçalves

Sônia Maria Louzado (psicóloga
com especializações em Dinâmica
de Grupos e Equipes)

Administração de Vendas nos
Hospitais - Como Aumentar as
Receitas, Reduzir as Despesas,
Melhorar a Qualidade do
Atendimento, Captar e Fidelizar
os Clientes

Bento Gonçalves

Ornélio Dias de Moraes
(pós-graduado em Administração
Hospitalar e com especialização
em vendas, compras, marketing e
materiais)
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Seminário Como Implantar o
Programa Nacional de Segurança
do Paciente em Hospitais e
Clínicas Especializadas

Porto Alegre

Antonio Quinto Neto (médico,
especialista em avaliação de
serviços de saúde), Cassiana
Prates (enfermeira e mestre em
ciências médicas, especialista
em gerenciamento de risco
esegurança hospitalar)

Gestão por Competências na
Área Hospitalar

Porto Alegre

Rogério Leme, Diretor de
Desenvolvimento
Organizacional da ABRH
Nacional

Seminário Como Administrar a
Área Comercial, Marketing e
Vendas na Saúde - Formando
uma Equipe de Vendas de Alto
Desempenho

Porto Alegre

Ornélio Dias de Moraes

Excelência no Atendimento em
Hospitais, Clínicas e Laboratórios

Santa Maria, Bento Gonçalves

Sônia Maria Louzado

Atuação Farmacêutica em
Auditoria em Saúde

Porto Alegre

Cibele Suzuki (auditora da
Health Economics & Outcomes
Research Manager Novartis
Brazil)

Regulamentação em Serviços de
Saúde - RDC 02/2010 ANVISA

Porto Alegre

Diana Carmem de Oliveira,
Gerente Geral de Tecnologia em
Serviços de Saúde – Anvisa;
Adalberto Kaemmerer, médico
e PhD em medicina respiratória

A Arte da Negociação e Gestão
de Conﬂitos em Saúde

Bento Gonçalves

Ana Paula Togni

Desenvolvimento de Lideranças
para a Área da Saúde

Bento Gonçalves

Sônia Maria Louzado
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DEBATES DA SAÚDE/TRATANDO DE SAÚDE
Como já se tornou tradicional a cada processo
eleitoral para o governo estadual, a FEHOSUL e o
Sindihospa promoveram o Debates da
Saúde/Tratando de Saúde, evento que recebeu os
principais candidatos ao governo do Rio Grande do
Sul: Ana Amélia Lemos, Tarso Genro, Vieira da
Cunha e José Ivo Sartori, que acabou por vencer o
pleito.
Ocorrido na sede do Sindihospa, as atividades
reuniram dezenas de representantes de instituições
de saúde e importantes lideranças do setor. Mais do
que ouvir as proposta dos candidatos, o encontro
serviu para que dirigentes e autoridades
mostrassem o atual quadro do setor no Estado,
sugerindo caminhos para a qualiﬁcação, através de
um trabalho conjunto.
Quando convidado, Sartori ressaltou seu
envolvimento com o Sistema Único de Saúde.
“Conheço SUS desde a sua criação (1988). Eu achava
naquela época que a mudança de mentalidade em
relação ao sistema único de saúde ia levar no
mínimo 20 anos. Agora, entendo que já chegou uma
nova fase e tenho certeza que vocês estão
construindo para uma nova situação”, falou.
No segundo turno, as entidades receberam as
equipes dos dois candidatos: Sandra Fagundes
(então secretária de saúde de Tarso Genro) e Osmar
Terra, (membro da equipe de saúde do candidato
vencedor, Sartori). Nos encontros, foi indicado por
ambos os representantes dos candidatos que o
próximo governo dará mais atenção às Parcerias
Público Privadas (PPPs). “É o que funciona, dá
leveza, faz o hospital responder mais rápido, gira
melhor os Recursos Humanos. Em São Paulo as PPPs
dão um excelente resultado com um custo que é
1/3 do que se investe em hospitais públicos. É essa
a resposta que temos que dar à população. Temos
que estabelecer contratos que cobrem resultados e
não fazer outros hospitais públicos”, salientou
Osmar Terra.
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FÓRUM FEHOSUL RH
O Fórum RH, promovido pela FEHOSUL, é um
importante encontro entre gestores de recursos
humanos das instituições de saúde. Em 2014, as
reuniões adotaram um formato mais dinâmico,
permitindo que mais participantes exponham os
projetos, medidas e conquistas dos
estabelecimentos onde trabalham.
Tradicionalmente participam do encontro,
proﬁssionais dos hospitais Tacchini (Bento
Gonçalves), São Vicente de Paulo (Passo Fundo),
Virvi Ramos (Caxias do Sul), Bruno Born (Lajeado),
Santa Lúcia (Cruz Alta), Hospital de Caridade Dr.
Astrogildo de Azevedo (Santa Maria), Divina
Providência, Ernesto Dornelles, Mãe de Deus e
Moinhos de Vento (todos de Porto Alegre); assim
como representantes das clínicas São José, Diaglaser
e Sidi Medicina por Imagem (todas de Porto Alegre).
Além deles, passaram a fazer parte do grupo, no
último ano, a Cisame Psiquiatria e a Serdil Imagem.
Foram realizados 7 fóruns, sendo o primeiro em
março. Na ocasião, o tema tratado foi, a reposição
de cargos-base (como serviços de limpeza,
lavanderia, nutrição, entre outros). Outros assuntos
que foram esmiuçados foram o eSocial - projeto do
governo federal para uniﬁcar o envio de
informações pelo empregador em relação aos seus
empregados. A segurança do trabalhador, os
indicadores de produtividade do RH. Para aumentar
o espaço para debates, o Fórum RH passou a ter
pautas mais especíﬁcas, o que permite que todos os
participantes apresentem cases e sugestões.
Em maio o encontro focou a administração e a
análise de cases de sucesso no que se refere à
proteção à radiação ionizante. O convidado dessa
edição foi o físico Clauzi Rodrigo Guerini, do Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho (SESMT) da Santa Casa de
Misericórdia.
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O Fórum RH de junho teve como tema o
Absenteísmo no trabalho. Para abordar o assunto
junto aos proﬁssionais das instituições
representadas pela Federação, foi convidada a Dra.
Lúcia Rohde, coordenadora do Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) do
Hospital Moinhos de Vento (HMV), e presidente da
Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho
(SOGAMT), em Porto Alegre. O encontro teve a
apresentação ampla do panorama legal sobre o
absenteísmo, feita pelo assessor jurídico da
FEHOSUL, Dr. José Pedro Pedrassani, que trouxe as
atualizações tratadas no Conselho Jurídico da CNS,
em Brasília.
Também esteve em pauta, em julho, os indicadores
mensais de produtividade, o que auxilia no
rendimento dos setores de RH das instituições
parceiras da Federação. Através da mescla de
informações oriundas dos indicadores, as empresas
têm a possibilidade de desenvolver melhores
práticas e alcançando melhores resultados de
produtividade. A saber, os indicadores:
Absenteísmo; Turnover (rotatividade de pessoal);
Aproveitamento interno de vagas; Taxa de
efetivação em período de contrato de experiência;
Prazo médio de preenchimento de vagas; Horas de
treinamento por funcionário; Percentual de
acidente de trabalho; Investimento em educação
corporativa; Investimento total em educação
corporativa.
Em agosto, o encontro teve como tema o
aproveitamento interno de vagas em instituições de
saúde. “O objetivo do Fórum RH é justamente a
troca de informações e cases. Alguns hospitais já
trabalham bem, muitos de forma semelhante, mas
outros não têm nenhuma estrutura para colocar em
prática essas medidas”, resumiu a coordenadora do
encontro, Elenice de Freitas Lima, especialista em
gestão de pessoas do Hospital Mãe de Deus.
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Em setembro, os representantes trataram como
tema principal o absenteísmo. Os gestores
abordaram a reposição de cargos-base (como
serviços de limpeza, lavanderia, nutrição, entre
outros). No evento ﬁnal, em novembro, foram
analisadas propostas de alteração do FAP,
apresentada no Conselho Nacional de Previdência
Social; e o anteprojeto da lei de criação do SUT
(Sistema Único de Trabalho).

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014

NEGOCIAÇÕESCURSOS
SEMINÁRIOS,
COLETIVAS
E PALESTRAS
FÓRUM FEHOSUL JURÍDICO
Os encontros de advogados da área da saúde para
debates de questões pertinentes à saúde,
apreciação de projetos de lei e de resoluções aﬁns
reforçaram, ao longo de 2014, o papel da FEHOSUL
como representante das instituições de saúde
gaúchas.
Ao todo foram sete encontros, coordenados pelos
advogados da Assessoria Jurídica da FEHOSUL, José
Pedro Pedrassani (coordenador) e Marcus Vinícius
Caminha (vice-coordenador). Dr. Pedrassani,
presença constante nos Fóruns, é a ligação direta
com Brasília, sempre trazendo os avanços de temas
relacionados à saúde no Conselho Jurídico da CNS.

Clinica São José - Hospital e Clínica Psiquiátrica;
Centro de Oncologia e Hematologia de Cruz Alta;
Histolab Laboratórios de Anatomia Patológica e
Citologia; Ecoclinica/Tomoclinica; Hospital Divina
Providência; Laboratório Novara; Radiologue;
Scaletzky Serviços Médicos LTDA / Oncoclinicas;
Hospital Astrogildo de Azevedo; Hospital São Lucas
da PUCRS; Hospital Saúde; Hospital Mãe de Deus;
Hospital Ernesto Dornelles; e Divina Providência.

Em abril, o Fórum Jurídico recebeu o presidente da
OAB, Dr. Marcelo Bertoluci, que falou do papel
social da OAB, mais diretamente na questão da
judicialização da saúde, setor que é a principal
preocupação de 56% dos brasileiros. Dr. Pedrassani
apresentou, no encontro de maio, temas como o
Regime 12x36, Súmula 444/TST, a duração da
jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem, o piso nacional de
médicos (PL 2.750/2011) e questões afeitas à Lei
Federal 3.999/61.
Em julho Paula Masiero, da Assessoria Jurídica da
Federação, fez uma minuciosa análise
jurisprudencial no âmbito da responsabilidade civil,
ressaltou a importância do trabalho preventivo na
área da judicialização, para evitar muitas ações.
No último Fórum Jurídico de 2014, em novembro,
um grupo de credores (hospitais, clínicas e
laboratórios) decidiu entrar com ação administrativa
e, posteriormente, por meio de ação judicial, em
face da extinta operadora de saúde do Sindicato dos
Eletricitários do Rio Grande do Sul SENERGISUL.
Entre as instituições que participaram da reunião
estão: Diaglaser; Reequilíbrio Clínica de Fisioterapia;
Instituto do Coração da Serra Gaúcha; MDMedicina Digital;
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Além das diversas atividades promovidas ao longo
do ano, a FEHOSUL realizou a tradicional Assembleia
Geral Ordinária (AGO) em janeiro e outras quatro
Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE) em 2014.
Como é de praxe, a AGO, em 31 de janeiro, debateu
junto aos representantes de instituições e sindicatos
ﬁliados, o relatório e a prestação de contas da
Diretoria e o parecer do Conselho Fiscal referente
ao exercício do ano anterior e a previsão
orçamentária para o próximo exercício; decidiu
sobre a Contribuição Social e Confederativa do
sistema confederativo de representação sindical
patronal da saúde, e deliberou sobre a participação
e negociações coletivas, Convenções e Acordos
Coletivos de Trabalho.

Na última AGE do ano, em 12 de setembro,
apresentou aos representantes de hospitais, clínicas
e laboratórios, as contrapropostas do IPE-Saúde às
reivindicações. As respostas dadas pelo Instituto de
Previdência foram aprovadas. “Conseguimos fazer a
máquina letárgica do IPE-Saúde se mexer.
Mostramos que há um movimento uniﬁcado, um
posicionamento de assembleia”, salientou, à época,
o presidente da Federação, Dr. Cláudio Allgayer.

Em março, a AGE tratou das negociações coletivas e
sindicais, tendo a presença do assessor jurídico da
FEHOSUL, Dr. José Pedro Pedrassani, que expôs aos
presidentes e delegados dos sindicatos, temas como
relacionamento com OAB, através da seccional com
a comissão da saúde e pelo conselho federal,
através da Comissão Especial do Direito Médico e da
Saúde. Também foram debatidos o art. 624 da CLT;
visão da justiça do trabalho; índice de reajuste pelo
INPC e custos hospitalares. Também foi apresentado
o Índice de Custos Hospitalares (ICH), desenvolvido
pela UFRGS.
A relação com o IPE-Saúde foi o principal assunto do
ano, tendo recebido especial atenção durante as
AGEs. Em agosto, o auditório do IAHCS ﬁcou lotado,
recebendo cerca de 200 representantes de
estabelecimentos de saúde do Estado durante a
reunião que uniﬁcou o discurso frente à situação da
autarquia estadual. De forma unânime, foram
aprovadas as medidas propostas pela FEHOSUL, que
foram adotadas pelos hospitais, clínicas e
laboratórios conveniados ao IPE-Saúde. (sobre o
pagamento das Glosas; o não cumprimento do
Acordo de 10/08/2011 sobre a remuneração de
medicamentos de uso restrito; a não implantação
da CBHPM; a não revogação das Portarias que
interferem nas relações médico-paciente; e o não
encaminhamento de reajuste desde 2011).
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RAINHA DA SAÚDE
Entre os dias 10 e 12 de outubro o SESC Campestre
de Porto Alegre recebeu, mais uma vez, os eventos
festivos promovidos pela FEHOSUL: a 9ª edição da
Rainha da Saúde e dos Jogos da Saúde. Durante
todo o ﬁnal de semana, trabalhadores de hospitais
privados, clínicas, laboratórios e serviços de saúde
de todo o Rio Grande do Sul participaram da
celebração, que promove a integração dos
servidores do segmento, bem como a qualidade de
vida dos trabalhadores por meio de ações de lazer e
esporte.
Com carisma, beleza, simpatia e samba no pé Alana
de Anselmo Garcia, de 21 anos, foi eleita a Rainha
da Saúde 2014. A jovem representante do
Beneﬁcência Hospitais foi o grande destaque. A
corte foi completa com Letícia Juliane Riglei da Rosa
(1ª princesa), do Hospital Vila Nova/Porto Alegre;
Layra de Souza (2ª princesa), da Clínica
Prontomed/Cachoeirinha; e Thais dos Santos Hain
(Miss Simpatia), do Hospital Nossa Senhora
Aparecida/Camaquã.
Alana, que cursa administração, trabalha no setor
de RH e se disse surpresa ao ser escolhida pelos
seus colegas para representar a instituição. “Foi
feita uma votação interna primeiro. Alguns colegas
me incentivaram, acabei me inscrevendo e cheguei
aqui. Participei em nome de todos da minha
instituição”. Ao reﬂetir sobre a vitória, a Rainha
disse que “o que conta é um conjunto, não só a
beleza. A Rainha da Saúde representa uma área
especíﬁca, uma cultura diferente. Espero
representar da melhor forma as instituições de
saúde do nosso Estado”, declarou.
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Pelo terceiro ano consecutivo a Clínica Prontomed,
de Cachoeirinha, foi o destaque geral dos Jogos da
Saúde. A instituição sagrou-se como grande
vencedora geral, conquistando o troféu de melhor
torcida, além do destaque nas competições
esportivas e também na Rainha da Saúde, já que
elegeu a 2ª princesa, Layra de Souza.
Cerca de 600 atletas participaram dos Jogos da
Saúde nas modalidades vôlei feminino, vôlei de
areia em duplas (masculino e feminino), futsal
(masculino e feminino), futebol sete masculino,
bocha e atletismo – 100m e 400m, salto em
distância e arremesso de peso. Por ter sido a
campeã geral em 2012, 2013 e 2014, a Prontomed
conquistou permanentemente o troféu dos Jogos da
Saúde. Em 2015, uma nova taça será criada e
colocada em disputa.

RESULTADOS DOS JOGOS DA SAÚDE:
Pontuação Geral:
1º Prontomed | Novo Hamburgo – 54 pontos
2º Hospital Militar | Porto Alegre – 46 pontos
3º Unimed | Porto Alegre – 28 pontos
Bocha:
1º Prontomed – Cachoeirinha/Tramandaí
2º Hospital Militar – Porto Alegre
3º AFUSC Santa Casa – Porto Alegre
Voleibol Feminino:
1º Unimed POA – Porto Alegre
2º Hospital Ernesto Dornelles – Porto Alegre
3º Hospital Militar – Porto Alegre
Vôlei de Duplas Masculino:
1º AFUSC Santa Casa – Porto Alegre
2º Hospital Militar – Porto Alegre
3º AFFABECA – Camaquã
Vôlei de Duplas Feminino:
1º Hospital Militar – Porto Alegre
2º AFFABECA – Camaquã
Futsal Masculino:
1º Konzen e Cia Ltda – São Jerônimo
2º Unimed – Porto Alegre
3º AFUSC Santa Casa – Porto Alegre
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Futsal Feminino:

Salto em distância Masculino:

1º Prontomed – Cachoeirinha/Tramandaí

1º Dênis da Costa Carvalho – Hospital Militar –
Porto Alegre

2º Hospital Ernesto Dornelles – Porto Alegre
3º Unimed – Porto Alegre

2º Claiton Lopes Tarouco – AFFABECA – Camaquã

Futebol sete Masculino:

3º Marcelo Alexandre dos Santos – Unimed – Porto
Alegre

1º Hospital São Jerônimo – São Jerônimo

Salto em distância Feminino:

2º Prontomed – Cachoeirinha/Tramandaí
3º Urgetrauma – Porto Alegre

1º Priscila Azambuja da Silva – Prontomed –
Cachoeirinha/Tramandaí

Atletismo Masculino – 100m:

2º Caroline Pocharski – Prontomed –
Cachoeirinha/Tramandaí

1º Denis da Costa Carvalho – Hospital Militar –
Porto Alegre

3º Michele Regina D`Ávila Marques – Unimed –
Porto Alegre

Atletismo Feminino – 100m

Arremesso de peso Masculino:

1º Brenda Eltz Duarte – Prontomed –

1º Helbert Cristiano de Lima – Hospital Militar –
Porto Alegre

Cachoeirinha/Tramandaí
2ª Aline Martins Pinzon – AFFABECA – Camaquã

2º Marcelo Alexandre dos Santos – Unimed – Porto
Alegre

3º Eduarda Gonçalves - Prontomed –
Cachoeirinha/Tramandaí

3º Guilherme Sampaio – Prontomed –
Cachoeirinha/Tramandaí

Atletismo Masculino - 400m:

Arremesso de peso Feminino:

1º Everton Luis da Silva Cidade – Beneﬁcência

1º Danielli Geyer - Prontomed Cachoeirinha/Tramandaí

Portuguesa – Porto Alegre
2º Claiton Lopes Tarouco – AFFABECA – Camaquã
3º Vanderlei Soares Junior – Prontomed –
Cachoeirinha/Tramandaí

2º Carla Muniz – Prontomed –
Cachoeirinha/Tramandaí

Atletismo Feminino - 400m:
1º Brenda Eltz Duarte – Prontomed –
Cachoeirinha/Tramandaí
2º Natasha Dutra Pereira – Beneﬁcência Portuguesa
– Porto Alegre
3º Michele Regina D`Ávila Marques – Unimed –
Porto Alegre
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